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مجری طرح :دفتش داًطگاُ فشٌّگیاى ( ضْیذ تْطتی)
عنوان طرح:

هَاصًِ هٌفی دس گزس صهاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی ٍ ٍاکاٍی سیاست خاسجی دکتش هصذق ٍ اصل هَاصًِ هٌفی

خالصه طرح :
سیاست هَاصًِ هٌفی دس ایشاى ،اٍلیي تاس تَسط دکتش هحوذ هصذق دس جشیاى دسخَاست اهتیاص ًفت ضوال اص سَی ضَسٍی اسائِ ضذ ،کهِ
سٍیکشد تاصُ ای دس تشخَسد تا صیادُ خَاّی ّای قذست ّای خاسجی تَد .هَفقیت آى سیاست دس ػذم ٍاگزاسی اهتیاص تِ ضهَسٍی ٍ هکله
ًوَدى دٍلت دس ػذم ٍاگزاسی اهتیاصی تِ دٍل دیگش تاػث ضذ دس دٍساًی کِ سقاتت ّای ًفتی هیاى ضشکت ّهای خهاسجی تهشای دسیافهت
سْن تیطتش صَست گشفتِ تَدً ،اکام گزاسد .تِ هشٍس تا اداهِ فؼالیت ایي جشیاى ضکل گشفتِ ،خَاست ًوایٌذگاى هجلس هثٌهی تهش اققهاق
ققَق تضییغ ضذُ دس هیضاى سَد دسیافتی ضشکت ًفت ایشاى ٍ اًگلیس هَجة ضذ تا تالش تهشای هلهی ضهذى صهٌؼت ًفهت دس ساسهتای
چٌیي سیاستی دس دستَس کاس قشاس گیشد .هلی ضذى صٌؼت ًفت ٍ اًتخاب هصذق تِ ًخست ٍصیشی ساُ سا تشای اتخار ایي سیاست ّوَاستش
ًوَد .لزا اص اسدیثْطت  1330تا  22هشداد  1332ضوسی ،تِ هذت  22هاُ سیاست هَاصًِ هٌفی دس سیاست داخلی ٍ خهاسجی کطهَس تهِ
اجشا دس آهذ ٍ ضشایطی سا تِ ٍجَد آٍسد کِ ًتایج خاظ خَد سا داضت .ایي پژٍّص تا سٍیکشدی تَصیفی-تحلیلی ،دسصذد تاصًوهایی تهث یش
ضکل گیشی سیاست هَاصًِ هٌفی تش تحَالت داخلی ٍ ًتایج آى دس سٍاتط خاسجی هی تاضذ .یافتِ ّای پژٍّص ًطاى هی دّذ کِ سیاست
هَاصًِ هٌفی ،تِ هشٍس تِ ًَػی سفتاس سیاسی ٍ هقاٍهت دس تقاتل تا جشیاى خاسجی تثذیل گشدیذ .لزت تشآى ضذین تا تها دػهَت اص صهاقة
ًظش دس ایي قَصُ تِ تشسسی ٍقایغ پیشاهَى ایي هَضَع تپشداصین .هیْواى ایي ًطست دکتش هحسي هذیشضاًِ چهی (اسهتاد ػلهَم سیاسهی
داًطگاُ آصاد اسالهی هطْذ) هی تاضٌذ.
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